
PŘEHLED VÝSTAV A AKCÍ 
2. polovina listopadu až prosinec 2008

Vstupné na výstavy a přednášky: 
základní: 20 Kč
poloviční: 10 Kč (děti, studenti, důchodci, držitelé průkazky ZTP)

1/ hlavní budova:
Otvírací doba: 
pozor změna !!!
Út – Pá: 8-12, 13-16
So, Ne: 9-12, 13-17

Výstava OSLAVY KONCE ROKU V DOBÁCH DÁVNÝCH 
aneb „od bujarého veselí Slunovratu k poklidným svátkům vánočním“
30. listopadu 2008 – 31. ledna 2009

Výstava  nám  dává  možnost  poznat  způsob  oslav  konce  roku  jinak  než  jsme 
v současnosti zvyklí. Ukazuje nejen oslavy spojené v pravěku a raném středověku 
s koncem roku, tedy se Slunovratem, ale i tehdejší náboženské představy a projevy 
člověka,  které postupně převrstvilo  na našem území křesťanství  s jeho tradičními 
svátky.  Přesto  můžeme  některé  prvky  tzv.  „pohanských  zvyků“  nalézt  ještě 
v oslavách  masopustních.  Výstava  probíhá  ve  spolupráci  s DDM  v Litomyšli, 
skupinou experimentální archeologie Bacrie a Sebranice. Netradičně bude pojata i 
výzdoba  interiéru  muzea,  vytvořená  Střední  školou  zahradnickou  v Litomyšli. 
Dekorace vzniknou z rostlin a plodů, rostoucích v daných obdobích. 
Součástí  výstavy  bude  v kontrastu  s touto  tématikou  vystaven  polychromovaný 
vyřezávaný  betlém  autorky  Hany  Vítové,  zapůjčený  z Muzea  betlémů 
v Třebechovicích pod Orebem. 

Vernisáž výstavy proběhne 29. listopadu v 16 hodin. 
Její součástí bude od 17:30 koncert skupiny Michala Hromka Consort (barokní témata, lidové balady ze 
Skotska, Irska a Čech) v prostorách zámeckého pivovaru. Vstup na koncert zdarma.

DOPROVODNÝ PROGRAM – adventní programy
30.11. 2008 
prodejní výstava vazeb, dekorací a adventních věnců 
Radka Andrlová – SAINPAULIA

7.12. 2008 
ukázka jednotlivých řemesel v pravěku 
v režii DDM v Litomyšli, skupiny experimentální archeologie Bacrie a skupiny experimentální archeologie 
Sebranice

14.12. 2008 
demonstrace techniky drátkování 
s paní Jindrou Kučerovou
možnost zakoupení výrobků, lze si donést vlastní předmět, který vám paní Kučerová ozdobí touto technikou 

21. 12. 2008 
ukázka starých řemesel – brašnářství, práce s kůží
s panem Milošem Grimou 
malování vánočních ozdob
s paní Zdeňkou Šafránkovou
možnost ozdobit si vlastní ozdobu

24. 12. 2008 od 14 hodin
Věneband - tradiční zpívání na muzejních schodech



DOPROVODNÝ PROGRAM – přednášky
30.11.2008 v 15 hodin 
„Posvátné oběti keltským bohům v dubových hájích“
Náboženské představy v Laténské kultuře
přednáší Jan Horák, Slezská Univerzita v Opavě

7.12.2008 v 15 hodin
 „O době, kdy se válečníci zavazovali medovinu splácet svou krví“ 
Kulty starých Germánů
přednáší Ondřej Šedo Ph.D., ARÚ AV ČR Brno

14.12.2008 v 15 hodin
 „Rituální pojídání zemřelého k získání jeho schopností“
Náboženství v době bronzové a ve starší době železné
přednáší PhDr. Jiří Juchelka, ARÚ AV ČR, Brno, v.v.i. a SZM Opava

21.12.2008 v 15 hodin
„Život v době vlády boha Peruna aneb co nám Kosmas v kronice zatajil“
Slovanské mýty, bohové a jejich svatyně
přednáší Mgr. Jana Němcová, RML

Výstava LITOMYŠL NA FOTOGRAFIÍCH MIROSLAVA ŠKRDLY
23. listopad 2008 – 25. leden 2009

Známý litomyšlský amatérský fotograf Miroslav Škrdla se své zálibě věnuje 
téměř padesát let. Jeho neoblíbenějším a nejčastěji fotografovaným „objektem“ je 
město Litomyšl, jeho architektonické proměny a zdejší kulturní dění. Výstava 
představí průřez touto dokumentární tvorbou. 

Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 22. listopadu ve 14.00 hodin v hlavní 
budově muzea.

Doprovodný program: 
přednáška 
ARCHITEKTONICKÉ PROMĚNY LITOMYŠLE NA FOTOGRAFIÍCH MIROSLAVA ŠKRDLY
čtvrtek 27. listopad 2008 od 17.00 hod. 
Přednáška litomyšlského fotografa Miroslava Škrdly spojená s velkoplošným promítáním jeho fotografií.

2/ Rodný byt Bedřicha Smetany:
zavřeno

Prohlídky mimo otevírací dobu je možné objednat pro skupiny na tel. 461 615 287 nebo info@rml.cz

Tiskový servis:
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Klimešová,  Regionální muzeum v Litomyšli,  Tel: 461 615 287,  Fax: 461 614 626,  e-mail: 
klimesova@rml.cz, info@rml.cz
Pokud máte zájem o více informací, popř. si přejete udělat rozhovor s autory výstav či projektů, kontaktujte následující 
pracovníky: 
Výstava Oslava konce roku v dobách dávných... – Mgr. Jana Němcová, nemcova@rml.cz, 739031857
Adventní programy – Eva Metyšová, metysova@rml.cz
Aplikace sbírky RML ONLINE - Mgr. René Klimeš, klimes@rml.cz, 739031849

Regionální muzeum v Litomyšli zřizuje Pardubický kraj. 

Změna programu vyhrazena.
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